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KOMISJA EUROPEJSKA 

Zaproszenia do składania wniosków i ubiegania się o dwie nagrody w ramach programów prac na 
lata 2012 i 2013 siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji oraz programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie 

działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 

(2012/C 202/06) 

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków i procedury 
ubiegania się o dwie nagrody w ramach programów prac „Współpraca”, „Pomysły”, „Ludzie” i „Możliwości” 
na lata 2012 i 2013 siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demon
stracji (2007–2013) oraz w ramach programu prac na 2013 r. programu ramowego Europejskiej Wspól
noty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 
(2012–2013). 

Przyjmowane są wnioski dotyczące następujących zaproszeń i nagród: terminy i budżet określone są 
w tekstach poszczególnych zaproszeń, opublikowanych na odpowiedniej stronie internetowej Komisji 
Europejskiej. 

Program szczegółowy „Współpraca”: 

Temat Identyfikator zaproszenia 

1. Zdrowie FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 

FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2 

2. Żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia FP7-KBBE-2013-7-single stage 

3. Technologie informacyjno-komunikacyjne FP7-ICT-2013-10 

FP7-2013-ICT-GC 

FP7-ICT-2013-SME-DCA 

FP7-ICT-2013-FET-F 

4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 
produkcyjne 

FP7-NMP-2013-LARGE-7 

FP7-NMP-2013-SMALL-7 

FP7-NMP-2013-SME-7 

FP7-NMP-2013-CSA-7 

FP7-NMP-2013-EU-CHINA 

FP7-NMP-2013-EU-JAPAN 

FP7-2013-GC-MATERIALS
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Temat Identyfikator zaproszenia 

5. Energia FP7-ENERGY-2013-1 

FP7-ENERGY-2013-2 

FP7-ENERGY-2013-IRP 

6. Środowisko (łącznie ze zmianą klimatu) FP7-ENV-2013-two-stage 

FP7-ENV-2013-one-stage 

FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO 

7. Transport FP7-AAT-2013-RTD-1 

FP7-AAT-2012-RTD-L0 

FP7-AAT-2013-RTD-RUSSIA 

FP7-AAT-2013-RTD-HIGH SPEED 

FP7-SST-2013-RTD-1 

FP7-TRANSPORT-2013-MOVE-1 

8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne FP7-SSH-2013-1 

FP7-SSH-2013-2 

9. Przestrzeń kosmiczna FP7-SPACE-2013-1 

10. Bezpieczeństwo FP7-SEC-2013-1 

Podejścia przekrojowe 

Tematy: 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); 5. Ener
gia 

FP7-SMARTCITIES-2013 

Tematy: 3. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); 4. 
Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produk
cyjne 

FP7-2013-NMP-ICT-FoF 

Tematy: 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe techno
logie produkcyjne; 6. Środowisko (łącznie ze zmianą klimatu) 

FP7-2013-NMP-ENV-EeB 

Tematy: 2. Żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia 
(FAFB); 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe techno
logie produkcyjne (NMP); 5. Energia; 6. Środowisko (łącznie ze 
zmianą klimatu); 7. Transport (w tym aeronautyka); 8. Nauki 
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 

FP7-ERANET-2013-RTD ( 1 ) 

Tematy: 2. Żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia 
(FAFB); 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe techno
logie produkcyjne (NMP); 5. Energia; 6. Środowisko (łącznie ze 
zmianą klimatu); 7. Transport (łącznie z aeronautyką) (razem) 

FP7-OCEAN-2013 

( 1 ) Zob. także program szczegółowy „Możliwości” poniżej. 

Program szczegółowy „Pomysły”: 

Tytuł zaproszenia Identyfikator zaproszenia 

Grant ERBN dla badaczy rozpoczynających niezależną karierę ERC-2013-StG 

Grant ERBN dla doświadczonych badaczy ERC-2013-AdG
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Program szczegółowy „Ludzie”: 

Tytuł zaproszenia Identyfikator zaproszenia 

Sieć szkolenia początkowego Marie Curie FP7-PEOPLE-2013-ITN 

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych 
programów w ramach działań Marie Curie 

FP7-PEOPLE-2013-COFUND 

Międzynarodowy program wymiany personelu naukowego Marie 
Curie 

FP7-PEOPLE-2013-IRSES 

Program szczegółowy „Możliwości”: 

Część Identyfikator zaproszenia 

1. Infrastruktura naukowo-badawcza FP7-INFRASTRUCTURES-2013-1 

2. Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw FP7-SME-2013 

5. Nauka w społeczeństwie FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1 

6. Spójne kształtowanie polityk badawczych FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS 

FP7-CDRP-2013-INCUBATORS 

Prize for Women Innovators 2014 (Nagroda 
w obszarze innowacyjności kobiet w 2014 r.) 

European Prize for Innovation in Public Administ
ration (Europejska nagroda za innowacje w admi
nistracji publicznej) 

7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej FP7-INCO-2013-1 

FP7-INCO-2013-2 

FP7-INCO-2013-3 

FP7-INCO-2013-4 

FP7-INCO-2013-5 

Podejścia przekrojowe 

5. Nauka w społeczeństwie FP7-ERANET-2013-RTD ( 1 ) 

( 1 ) Zob. także program szczegółowy „Współpraca” powyżej. 

Program szczegółowy „Euratom”: 

Tytuł zaproszenia Identyfikator zaproszenia 

Rozszczepienie jądrowe, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed 
promieniowaniem 

FP7-Fission-2013 

Niniejsze zaproszenia do składania wniosków i ubiegania się o nagrody są związane z programami prac 
przyjętymi decyzjami Komisji C(2012) 4526 z dnia 9 lipca 2012 r., C(2012) 4536 z dnia 9 lipca 2012 r., 
C(2012) 4561 z dnia 9 lipca 2012 r., C(2012) 4562 z dnia 9 lipca 2012 r. oraz C(2012) 4610 z dnia 
9 lipca 2012 r. 

Informacje na temat zasad dotyczących zaproszeń do składania wniosków i zasad ubiegania się o nagrody 
oraz na temat programów prac, a także wskazówki dla wnioskodawców, zamieszczono na odpowiedniej 
stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/research/participants/portal).
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